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 ޮދްނުބޅ  
 

 
 
 
 
 
 

ޮދންބުޅަލަކީ  އެއްޒަާމނެއްގައި ވަރަށް ބޮުޑ ބޮޑު ޮދން ބުޅަލެއް އުުޅެނވެ.
 އެއްދުވަހަކު ޮދންބުާޅ ހިތަށްއެރިއެވެ. ވަރަށް ބަސްނާހާ ބުޅަލެކެވެ.

 ެމވެ.ޒިޔާރަތްކޮށްލާނަ  މިއަދު ޮދންބުލަޅުގެ ރަުހމަްތތެރިޔަކަށް
އެހެންހިތާ ޮދންބުޅަލުެގ ރަހުމަތްތެިރޔާއަށް ިދނުމަށް ހަިދޔާއެްއ 

 އެއީ ވަރަށް މީރުކޮށް ފިހެފައި އޮތް ކުކުޅެކެވެ. ތައްޔާރުކުރިއެވެ.
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 ދިޔުމަްށ ަމުގމަތިްނ ބަސްނާހާ  ށްއަޮދންބުޅާ ރަހުަމތްތެރިޔާެގ ގެ
ކުއްިލއަކަށް މަގުމަިތން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް  ުމން ދިޔައެވެ.ހިނގަ

އަދި ޮދންބުާޅ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޮދންބުޅަލުގެ ގަިއގައި ޖެިހއްޖެއެވެ.
 އެކްސިޑެްނޓު ވެއްޖެއެވެ.
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އަތް އޮތީ  ގެްނދިަޔއިރު ވަރަށް ހާލުދެރަވެއްޖެއެވެ. ޮހސްޕިޓަލަށްބުޅާ 

އެވަގުުތ ބުޅާ ބުންޏެވެ.  ބިނދިފައެވެ.ދެފައިވެސް ޮއތީ  ބިނދިފައެވެ.
ދެން ދުވަހަކުވެސް ގޯްސކޮށެއް ނޫޅޭނަން. ަމގުަމތިްނ ހިނގާއިރުވެސް "
ވާހަކަދައްކާީނވެސް ރީތިކޮށް  ނގާނީ ބަސްއަހައިެގން. މީހުންނާހި

ހު އޮވެގެން ބަލި އައިސީޔޫގަިއ ވަރަށް ގިނަ ދުވަ "ތިއްތިކޮށް
 ރަނގަޅުވިއެވެ.
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ދޮްނ  ،ލުބަލަން ޒިާޔރަތްކޮށްޙާ ލުގެރަހުމަތްތެރިްނ ބުޅައަދި ހުރިހާ 
އަިދ ދޮްނ ބުޅަލަށް  މްދުކުރިއެވެ.ޙައަށް هللاބުޅަލަށް ވިސްނުނީީތ 
 ބައިވަރު ހަދިޔާ ދިނެވެ.

ހެްނ ނޫެޅއްޗެއެވެ. އޭރުން ނުއުޅުކުރިން ތިކުދިންވެސް ޮދން ބުާޅ 
މަުގމަތިން ހިނގަންވާީނ ބަސްއަހައިގެްނ  އެކްސިޑެްނޓު ވެދާނެއެވެ.

ކުށެއްކުރެވުމުން ކުށަށް އިއުތިރާފުވާން  އެކުަގއެވެ. ބޮޑުމީހަކާއެއްކައިރިން 
 ދަސްކުރަންވާނެއެވެ.
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އޭރުން ުހރިހާ މީހުންވެސް  އަދި މާފަށް އެުދމަކީވެސް ރީތި އާދައެކެވެ.
 ަގނެދޭނެއެވެ.ހަދިޔާވެސް  ކޮއްޮކ ދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ.

ިދ އޭރުން މަރުވީާމ އަ  ވެސް ކޮއްކޮ ދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ.هللا
ނގަޅު މުސްިލމަކަށް ވެވޭނީ ރީތި ރަ އެވެ.އަށް ދެވޭނެސުވަރުގެ

 ފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ.ޞި
ނިުމނ ީ
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ީޗާގެ   ނ  ެއުކެވރިަބގ

 
 ބެއިން އެމީހުްނގެ ޭގެތރޭގައި އިށީނދެލަިއގެްނ( 3)

 އަހަރުމެްނގެ ބަގީޗާ ކިހިނެއްތަ؟ ޝަމީމު:
މޭވާތަްއ ވަނީ ޮދންވެ ފައްކާވެފަ އަދި ކަނަޑން ތަްއޔާރުވެފަ،   އައިހަމް:

 ހިނގާ ބިންަނން ަދމާ!
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ފަޤީރުންގެ ަމތިން ހަނާދން ނައްާތނުލާތި، އަިދ   ރާއިފް:
ގެ ފަރާތުން ލިބުނު ނިޢުަމތެއްކަން، އެހެން هللا ހަނދާންކުރާތި! މިއީ 
އަށް ޝުކުރުކުރުމުގެ ގޮުތން ފަޤީރުންނަްށ هللا ކަމުން އަހަރުމެން 

 މީގެްނ ބައެއް ދޭންވާެނ.
ައހަރުމެން ކުރި ަމސައްކަެތއްގެ ނަީތޖާއިްނ  ،ކީއްވެތައެއީ  ޝަމީމު:

 އެހެންމީހުްނނަށް ދޭންވީ؟
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 އެމީހުންވެސް ރިުޒުޤ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަްނޖެހޭނެ.  :އައިހަމް 
ކޭ ހިތަށް އަރާނީ؟ ނަަމ ކީވީ ގައި ހުްނ އެވާ ޙާލުއަހަރުމެން އެމީ :ރާއިފް 
މިތަކެތި ދެއްވިަކމުެގ މައްޗަށް އެކަލާނގެ މަިތން ހަނުދމަކުރޭ، هللا 

 މިއީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުްނ އައި އިމްތިާޙނެއް..
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 .ލު..ޞޫން، ތިއީ އަބަދުވެސް ރާއިފްގެ އުފަޤީރުންނަށް އެހީވު :ޝަމީމު 
ވިސްނާ، ރުފިޔާއާއި ބާރު  މުސްަތޤުބަލަކަށް އުފާވެރި. ..ތިކަން ހުއްޓާލާ 
 .މިއީ އެއްޗަކީ..

 .ޝަީމމު ތިބުނީ ަރނގަޅު ވާހަކައެއް :އައިހަމް 
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ބަލައި އައުމުެގ މާދަމާ ހެނދުނު، ފަޤީރުން އެމީުހންގެ ހިއްާޞ  :ޝަމީމު
ކުރިން އަހަރުމެން ަބގީޗާައށް ގޮސް މޭވާތައް ބިންަނންވާނެ. އޭރުްނ 
އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ އެްއޗެއް އެތާކުން ނުފެްނނާނެ، އަދި ހުރިހާ 
މޭވާތަކެއް ގެއްުލނީކަމުަގއި އަހަރުމެންނަށް ބުނެވޭނެ، އަދި ހެއްކެއްގެ 

 ޮގތުގައި ބަގީޗާވެސް ދައްކާެލވޭނެ.
މޮޅު ޚިޔާލެއް! އެެހންވީމާ، މިހާރު އެްނމެްނ ިނދަން ިހނގާ!!  :އައިހަމް 

 .ހާހައްހައް... އޭރުން މާަދމާ ހެނދުނު އަަވހަށް ބަގީޗާއަށް ދެވޭނީ
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ތިހުރިހާކަމެއް ވަނީ ތިޔަކުިދންެގ އަތްަމތީގަ. އަދި އެކަަމުކ   ރާއިފް:

 ހަނދާންކުރާތި އަހަރެްނ ތިަކމަކާ އެއްބަހެއް ނުވަން..
ސޫފިތަކެއް އައިްސ މުޅި ަބގީާޗ  ގަދަ ނިީދގައި ތިއްބާ އެންެމން)

 އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލައިފި(
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 ހެނދުނު( އަނެއްދުވަހު)
އެންމެން ތެދުވޭ! މިއީ ތެދުވެގެން ބަގީޗާއަްށ ގޮސް މޭވާތައް  :ޝަމީމު

 ކަނޑަންވީ ވަގުތު!
މީަހމަ ެތދުވަން ރަނގަޅު ވަގުތެއް.  ...އާން .އާން..  އައިހަމް:

 ...ރާއިފްވެސް އަހަރުމެންނާ އެުކ އާދޭ
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 ބަގީޗާ އެކުދިން  .ގަތްމަށް ިހނގައި ޔުޗާއަްށ ދިތިން ކުިދން ބަގީ)
 (.އަޖައިބުވެ ހައިރާންކުރުވި

 މީ ކޮންކަމެއް؟ އަހަރުމެންނަށް އަހަުރމެންގެ މަގު ގެއްލިއްޖެ! :ޝަމީމު
 އަަހރެމެންގެ ަބގީޗާ.ނޫން! މީ ހަަމ   ރާއިފް:
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ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. މުިޅ ޤަންގެ ލޮލަށް މިފެންނަ ަމންޒަރު އަހަރެ  އައިހަމް:
ބަގީޗާ އެވަނީ ހިކިގެންގޮްސ މުޅިން ހަލާކުވެފައިވާ ބިމަކަށް ވެފައި. 
މިހާރު އެަތނަކީ އެއްވެްސ ބޭނުމެްއ ހިފޭނެ ަތނެްއ ނޫްނ. އޮހް!.. 

 ... ނޫން!  ... ނޫން!
ާޒރު ކުރިކުރުން އިން ،އަހަރެން ތަކުރާރުކޮށް ނަޞޭހަތްތެރިވެ ރާއިފް:

މިހާުރ އަހަރުމެްނނަށް މިަވނީ އަހަރުެމންެގ  .ހަނދާންކޮށްބަލަ
ނުބައިކަމުންނާިއ ޝުކުރުނުުކރުމުން ހުރިާހ އެއްޗެއް އަަހރުމެންެގ އަުތްނ 

އަހަރުެމން ހަމަ ގަިއމުވެސް  !އޭ ަޝމީމު ައދި އައިހަމް .ލިފަ..ގެއް
މިވަނީ ަމގުފުރެދިފަ. އަަހރުމެންނަކީ ަހމަގަިއމުވެްސ ގެއްލެނިވެފައިވާ 

 .ބައެއް..
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އެވަގުތު އެތާ ކައިރި ބަގީޗާއެއްގައި ހުރި ރޭޑިއޯައކުން ޤުރުއާނާއި )
ކިަޔވަމުން ދިޔަީއ . އެަވޤުތު ޔައާނުގެ ތަުރޖަމާ ކިަޔުމން ދިޤުރު

 .(އްމިއާޔަތްތަ 
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ          ٻ  پ     پ ڌ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ             ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  ڃ  چ   

چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

 ڌڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 (٢٧-١٧)سورة القلم 
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 ހަމަކަށަވަުރން" މާނައީ:     
ން ބައިމީހުއެ   ތިމަންރަސްކަާލނގެ    
 ިތމަންރަސްަކލާނގެ   ކުރެއްީވމެވެ.  އިމްތިާޙނު     
 ފަދައިންނެވެ. ިއްމތިޙާނުކުރެއްވި އަހުލުވެރިން ބަގީޗާގެ   
 ބިންނާނޭަކމަށް މޭވާ ެހނދުނާ ހެނދުނު އެބައިމީހުން  
  [71] ހުވާކުރިހިނދެވެ.  

 ވެ.އެނުކުރެ އިްސތިްޝނާއެއް އެބައިމީުހން އަދި   

  [71] ވެ.(އެނުބުނެ އޭ اهلل شاء إن )އެބަހީ:  

 ކަލޭގެފާުނގެ  ނިދާފަތިއްބާ  އެބައިމީހުން  އެރޭ() ފަހެ  
 ބަގީޗާގެ  އެ މުޞީބާތެއް ޙަޟްރަުތން  ވެރިރަސްކަލާނގެ  
  [71] އައެވެ. މައްޗަށް 
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 ބަގީޗާގެ  އެ  ންދެ      
 ،އަނދާ ގަސްތައް      
 ކަޅުއަނދިރި       
  [02] ަފދައިންވިއެވެ. ރޭގަނޑެއް    

 އަނެކަކަށް  އެކަކު ނު ހެނދު  އެބައިމީހުން ފަހެ   
  [07] އެވެ.ހެދިގޮވާ    

 ތިބިަނމަ  ބިންަނން މޭވާ ތަކެީތގެ ިއންދި ތިޔަބައިމީހުން  
  [00] .ހިނގާށެވެ އަވަހަށް ނދުނާ ހެ ދަނުޑތަކަށް  

 ހަކަދައްކަުމން ވާ ސިއްރުސިއްރުން އެބައިމީހުން ފަހެ  
 ގާތަށް  ތިޔަބަިއމީހުންގެ  މިައދު އެވެ.ދިޔަ )އެތަނަށް(  
 ވަަނދީގެނެއް   މިސްކީނަކު އެއްވެސް  ބަގީޗާއަށް އެ  
  [03] ވެ.އެނުވާނެ  

 ލިބިގެްނވާކަމަށް ކުޅަދާނަކަން ިދނުމަށްނު ފަޤީރުްނނަށް އަދި   
  [02] ދިަޔއެވެ. އެބަިއމީހުން ހެނދުނާ ޤަޞްުދގައި  އެކަމުގެ ހީކޮށް،
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 (ޙާލު ެޖހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ބަގީޗާގެ)އެ  އެބައިމީހުންނަށް ފަހެ
  [02] .ވެޏެުބން އެބަިއމީހުން ފެނުނުހިނދު

   [02] ބަޔަކީމުއެވެ. މަގުއޮޅިެގންވާ ތިމަްނމެްނނީ ހަމަކަށަވަރުން

 މޭވާތަުކން( ބަގީާޗގެ އެ ) ިތމަްނމެންނީ  ހެއްޔެވެ.ކިއެއް އަދި
 " [01] ބަޔަކީމުއެވެ. މަޙްރޫމްވެެގންވާ
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އެއަށްފަހު ހުރިހާ ކުދިންވެސް ވަރަށް ދެރަވެފައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަުކެގ 

ކޮްނެމފަދަ ނިޢުަމތެއް . އަިދ ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގަިއ މައްޗަށް ހިާތމަކުރި
ލިބުނުކަމުގައިވިަޔސް އެކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންގެ މަތިން ހަނާދ 

. ައިދ ސާކުރުމަށް އަުޒުމ ކަނޑައެޅިނައްތާނުލަިއ އެމީުހންނަށްވެސް ހިއް
ގެވިގޮަތއް އެކަންކަމުގަިއ އަށް ޝުކުރުކުރުމުގެ ޮގތުން އެކަލާނގެ އެން هللا
. އަދި ރާއިުފ ކަހަލަ ރަނަގުޅ ލުކުރުމަށް ައުޒމު ކަނޑައެޅިޢަމަ

 .ަކނޑައެޅި  ުޅމަށްވެސް އަޒުމުރައްޓެހިން ެގންގު

 ނިުމނ ީ
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 ގަެތަކްށަވުނމުގެ ައަދުބަތއް 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڌ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  

سورة ) ڌی  ی  ی  جئ  حئ  
ޭއީމާންވެއްޖެ ޭއޭ" މާނައީ: (٢٧انلور 

ޭއެހެންޭޫނންޭެގތައްޭތިޔަބަިއމީުހންގެޭ.މީސްތަކުްނނޭވެ
ޭ،ސަލާމްކޮށްޭންނަށްއަހުުލވެރިޭގެތަުކގެޭއެޭގެތަކަށް
ޭއެޮގތްޭ.ނުވަންނާށެވެޭެގންފުމަށްާދންދެންޭލިބިޭއިޛުނަ

ޭ)އެީއ(ޭހެޔޮކަންޮބޑެވެ.ޭތިޔަބައިމީހުްނނަށް
 "ަހނުދމަކުރުމަްށޓަކައެވެ.ޭމީހުންތިޔަބައި
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އެމީހުްނެގ ރަޙުމަތްތެރިޔާ ، ޙުއި ޭއނަގެ ރަޙުަމްތވެރިޔާ ފަސީޚާލިދުއާ)
ދޮރު ، ްނ ތިއްބާމަުދގެ ގޭގެ ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހުްއޓިލައިގެ އަޙް

 .(ހުޅުވިއްޖެ
މަދުެގ ޭގގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި. ރީ އަޙް ބަލާބަލަ! އެހެ ޙު ފަސީ ޚާލިދު:

 މިހާރު އަހަރުމެްނނަށް ވަދެވިދާނެ.
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 ޚާިލދު ކީކޭތަ ތިިކޔަނީ؟: ޙުފަސީ
މަދަްށ އަޙް  ،އަހަރެެމން ހަލުިވކަމާއެކު އަވަހަށް ވަދެއްެޖއްޔާޚާލިދު: 

 އެވާނީ ވަރަށް ޮބޑު ސަޕްރައިޒް އަކަށް ނޫްނތަ؟
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ދައިން ަކންތަްއ އެކަމަކު ީތ ޯގސްކަމެއް. އަހަރުމެްނ ތިފަ   :ޙުފަސީ
އަރައިަގނެވޭެނ. އަދި އޭނަ މަުދގެ އަިމްއލަވަންތަކަމަށް ކޮށްފިނަމަ އަޙް

 .ންވޭމަ ުނޖެހުންވެސް އެކަީށގެހިތްހަ
 އެއީ ކީއްވެ؟ޚާލިދު: 
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 އަހަރުމެްނ ަމދަރުސާގަ ކިޔެވި ތަކެތި ަހނާދންނެތުީނތަ؟: ޙުފަސީ
އަހަންނަްށ ުޙ ފަސީ .ތްއަހަރެްނ ހަނދާނެއް ނެޚާލިދު: 

 ހަނދާކޮށްދީބަލަ!
 

 



 ގަެތަކްށަވުނުމގެ ައަދުބަތއް  

 
26 

އުްސތާޛު ކިޔަވައިިދނެއްނު، އަަހރުމެން ގޭގެޔަްށ  އަހަރުެމންގެ : ޙުފަސީ
ވަނުމުެގ ކުރިން ދޮުރގަިއ ޓަކި ދިުނމާއި، އަިދ ވަނުމުެގ ކުރިން 
އެމީހުންގެ ފަރާތުން ހުްއދަައށް އެދެން ޖެހޭނެކަން. އެެހންވީމަ އަހަރުމެްނ 

 މިހާރު ިމދޮރު ލައްޕާފައި، ޮދރުގައި ޓަކި ޭދނީ.
 ވެއްޖެ.އާން، މިހާރު ަހނާދންޚާލިދު: 
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ހަނާދންވެއްޖެތަ މިކަމާބެހޭގޮުތން އައިސްފައިާވ ޢިބުރަތްތެރި : ޙުފަސީ
 އާޔަތް؟
  ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިން:هللا އާން، ޚާލިދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ڌ

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  

ޭޭއޭ" މާނަީއ: (٢٧انلور سورة )  ڌجئ  حئ  

ޭނޫންޭޭގެތައްޭޭތިޔަބައިމީުހންގެޭ.މީްސތަކުންނޭވެޭއީމާންވެއްޖެ
ޭަސލާމްކޮށްޭއަހުލުވެރުންނަށްޭގެަތކުގެޭއެޭގެތަކަށްޭއެހެން
ޭއެގޮތްޭޭ.ނުވަންނާށެވެޭގެންުފމަށްދާްނދެންލިބިޭއިޛުނަ

ޭމީހުންތިޔަބައިޭޭ)އެއީ(ޭހެޔޮކަްނޮބޑެވެ.ޭތިޔަބައިމީހުްނނަށް
 "ހަނދުމަކުުރމަށްޓަކައެވެ.
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ޚާލިދުއަށް ހެޔޮ ަޖޒާ ެދްއވާށި. އެހެންވީމަ هللا ރަނގަޅު! : ޙުފަސީ

 ހިނގާ ިމއާޔަތަށް ައމަލުކުރަާމ.
 

ނިުމނ ީ



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ڌ ... ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ...ڌ

   (١٦٥  ابلقرة سورة)

ޭهللا މީހުންޭމާންވިޭީއޭޭއަދި ..." މާނައީ:

 "... މާބޮޑެވެ.ޭލޯބިވުންޭދެކެ

ެޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެެهللا

 

   ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

 
 
 
 

 
 
 
 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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. ެދއްޖެވަ ުލ އައިްސ ގެއަށްޙާހެދުްނތަްއ ހަޑިވެފައިވާ ަމދު ޭއނާެގ ޙްއަ)
. ޭރގައި ބިްނަމއްޗަށް ވެއްޓިފައޭނާ ވަީނ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެްނ އުޅުުމގެ ތެ

. އެހެންެވ މަްނމައަށް ެފނިއްޖެަދނިކޮށް މަުދ ޮކޓަރިއަށް ވަންަނން އަޙް
 . ހަށް ކާފަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއަވަސް އަވަ

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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ڈ  ژ    ...ڌ

  ڌ ... ژ  ڑ  ڑ

  (١٦٥  ابلقرة سورة)

ޭއަދި "... މާނައީ:

ޭهللا މީހުންޭމާންވިއީ

 މާޮބޑެވެ.ޭލޯބިވުންޭދެކެ

"... 

 

 

 .ތް ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ އަޑު އިވުންއެވަގުތު ކާފަ މިއާޔަ 
 

 

 

 .ޢަލައިކުމް ކާފާ! އައްސަލާމު މަުދ: އަޙް
 .ހްވަބަރަކާތުهللا ވަރަޙްމަތު ވަޢަލައިކުމުއް ސަާލމު ކާފަ: 

 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ކާފާ! ތިއާޔަުތގެ މާނައަކީ ކޮބައިތަ؟މަުދ: އަޙް
އަްށ هللاމިއާޔަުތގަިއ މިވަނީ  .()އައިނު ނަގާފަިއ ވިދާޅުވިކާފަ: 

އީމާންވެ، އެކަލާނެގއަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންނަށް މުޚާަތބު ކުރައްވާފައި. 
هللا އަށް އީމާްނވި މީހުން هللا ވަޙީކުރަްއވާފައިވަނީ هللا މިއާޔަުތގައި 
 .ލެއް މާޮބޑުކަމުގަ ވޮޑިގެންވާދެކެ ލޯބިވެ

 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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އެކަާލނެގ ަމަގށް ރުޖޫޢަވާ މީުހންނަށްވެސް އެކަލާނެގ މަުދ: އަޙް
 ލޯބިވެވޮޑިގެންވޭތަ؟

އާން ދަރިފުޅާ. އަިދ އެބައިމީހުން ސުވަރުގެއަްށވެސް ވައްދަވާނެ، ކާފަ: 
 އެތަނުގައި ދާއިމަށް ދެމިތިޭބނެ.

 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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هللا އޯކޭ ކާފާ! އަހަރެން  ަމދު ވަރަށް އުފާވެލާފައި()އަޙްމަުދ: އަޙް
 ދެކެ ލޯބިވޭ.

هللا ، ގެ ލޯބި ބޭނުންނަމަ هللا މަދު! އަޙް ()ކުޑަކޮށް ހީލާފައިކާފަ: 
ތައްތައްކޮށް، އެބޭކަލުން ކަން މީހުްނ ކުރާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ

 ގޮތަށް އުޅެްނޖެހޭެނ..  އްވިއުޅު



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ؟ކޮބާ ލޯބިވެވޮޑިެގްނވާ މީހުންނަކީهللا މަުދ: އަޙް

 ،ހެދުން ދޫކޮށްލާޑިގެންވޭ ޮދގު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލޯބިވެވޮهللا ކާފަ: 
 .ދެކެތެދުބުނާ ތެދުވެރިން 

 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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ޮދގެއް ނުހަަދން. އަދި  އަހަރެންކާފާ!  ދެރަވެލާފައި()ވަރަށް މަުދ: އަޙް
އުޅުނީ މަްނަމ ރުޅި އަޔަ ނުދިނުަމށްޓަކައި އެކަން  އަހަރެން

هللا ަމންަމ ކައިރީގައި ތެުދބުނެފިއްޔާ  އަަހރެން މިހާރު .ފޮރުވަންވެގެން..
 ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެްނވާނެތަ؟ އަހަރެން
 .ލޯބިވެވޮޑިގެްނވޭތެދުުބާނ މީހުން ދެކެ هللا ލައްބަ. ކާފަ: 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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)އުފަލުން ފުެމމުްނ  .އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާނެهللا މަުދ: އަޙް

 ފުމެމުްނ ދޮރުން ނިކުތުމަށް ދިޔަ(
 ވެސްމަށްއީ ރީތިަކމަށާއި ސާފުތާހިރުކަهللا އެކަމަުކ ކާފަ: 
 .އިލާހު ވާ ނަންލޯބިވެވޮޑިގަ



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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ކާފަ ތިބުީނ  (ާލވެފައިވާ ހެދުމަށް ބަލައިލިމަުދގެ ކި)އަޙް މަުދ: އަޙް

ކުޑަ )ުކޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނާލުމަށްުހރެފައި( ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. 
 އިރުކޮޅަކުން އަންނާަނން އިނގޭ ކާފާ.

 އެންމެ ަރނގަޅު ދަިރފުޅާ.ކާފާ: 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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ނާއަށްގޮްސ ހާށް ވަދެ ހެުދމެްއ ހިފައިގެްނ ފާަމދު ޮކޓަރިއަ )އަޙްމަުދ: އަޙް
ކައިރީގައި ހުރެ އެއަށްފަހު ޯލގަނޑުެގ  ފެންވަރައިގެން ނިކުމެްއޖެ. ދެން

ކާފާ މިހާރު  .(ގައްޖެނފަގެ ާގތަށް އެނބުރި ހިކާ ފުނާ އަޅައިގެން
 ކިހިނެތް؟
 !!! މިހާރު ވަރަށް ރީތި.އާންކާފާ: 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 ޓަރީގައި ިހނަގމުންދާ ަކންތަކާ . އަދި ކޮމަްނމަ ޮކޓަރިއަށް ވަދެއްޖެ )

ަމންމައަށް ވީޮގތް  ަމދު. އެވަގުތު ައޙްބެހޭ ގޮތުްނ ސުވާލު ުކރި
 .(ދި މަްނމަ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. އަ ކިޔައިދިން

އަހަރެން ެތދު ބުނެފިން އަދި ފެންވެސްަވރައި ތިއްތިވެގެްނ މަުދ: އަޙް
 ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާނެތަ؟ އަހަރެންهللا ، މިހުރީ
 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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هللا ދެކެ  ކުދިންސާފު ތާހިރުވާ  ،ހަމަޔަީޤން ދަރިފުޅާ. ތެދުހަދާކާފަ: 

 ލޯބިވެވޮޑިގެންވޭ.
ދެެކ  އަހަރެންهللا ަރނގަޅު، ރަނގަޅު.  )ުފންމާލާަފ(މަުދ: އަޙް

 ދެކެ ލޯބިވޭ.هللا ވެސް އަހަެރންލޯބިވެވޮޑިގެންވޭ. އަދި 



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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ށި އަިދ ދަރިފުޅަށް ލޯބިވެވޮޑިގަްނނަވާهللا  )ހީލާފައި(ކާފައާއި މަންަމ: 
 މަދު.ރުހިވޮޑިގަންނަވާށި އަޙް 
  .މަދު މިއާަޔތް ކިޔެވިއި އަޙްކާފައާއެއަށްފަހު މަންމައާިއ 

 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 

ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  

 ڌژ  ڑ  ڑک  

 

 (١٦٥ ابلقرة سورة)



 ޯލބާިވެައްޙަމދެ ެެދކެެ هللا 
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 އަދި" މާނައީ:
 އެކަލާނގެއާ ފިޔަވައި هللا

 ަބލައިގަްނނަ ކުްނތަކެއްޝަރީ އެއްފަދަ
 هللا ވެއެވެ.ތެެރއިން މީސްތަކުްނގެ ބަޔަކު

 ޝަރީކުންދެކެ  އެ ންބައިމީހުއެ ފަދައިން ލޯބިވާ ދެކެ
 ލޯިބވުން  ދެކެ هللا ހުން މީ ީއމާންވި  އަދި ވެ.އެލޯބިވެ
 މާބޮޑެވެ.

 
ީ

ީ

ނިުމނ ީ



 ިއބާްރހީމްގެފާާނިއ ޫދނި   
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ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  ڌ 

پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

 ڌڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 (٢٦٠ ابلقرة )سورة

 ިއބާްރހީމްގެފާާނިއ ޫދނި 

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.هللا 



 ިއބާްރހީމްގެފާާނިއ ޫދނި   
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 .ހަނދުމަކުރާށެވެ ހިނދު ެދންނެވި އިބްރާހީމްގެފާނު އަދި" މާނައީ:   
 ދިރުއްވަނީ  އިބަރަސްކަލާނގެ ތަކެތި ވެފައިވާމަރު ރައްބެވެ. އަޅުގެ

 .ދައްކައިފާނދޭވެ މިއަޅާއަށް  ނގެއިބަަރސްކަލާ ކޮންފަދައަކުންކަން
 ާމންވެއީ ކަލޭގެާފނު ފަހެ ވަޙީކުރެއްވިެއވެ. ކަލާނގެއެ

 )މިއަޅާވަނީ  .ނޫެނކެވެ ެދންނެވިއެވެ. ލޭގެފާނުއެކަ  .ވަޑައިނުަގންނަވަމުތޯއެވެ
 ފިނިކަން  ަހމަެޖހުމާއި ހިތަށް މިއަާޅގެ އެހެނެއްަކމަކު މާންވެެގންނެވެ.(އީ

 ހަަތރު  ލޭގެފާނުކަ ފަހެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ަކލާނގެ އެ ލިބުމަށްޓަކައެވެ.
 ބާރުގެދަށަށް ކަލޭގެފާނުގެ  އެއްޗެހި އެ ެދން  .ހިއްޕަވާށެވެ ދޫންޏެއް

 ޗާއަނެކައް އެކަތި މޮޑުއްވައި، ކޮށްޓަވައި، ކަތިލައްވައި،) ގެންނަވައި،
 ފަރުބަދަޔެއްގެ  ކޮްނމެ ބައެއް އެިއން ދެން (.ހައްދަވާށެވެ އެއްކުރެއްވައި

 .ގޮވައިލައްވާށެވެ ކަލޭގެާފނު  ށްސައެއްޗިއް އެ ެދން .ލައްވާށެވެ ށްމައްޗަ
 އަވަހަށް ައވަސް ހަށްއަރި ކަލޭގެފާނުގެ  އެއެއްޗެހި  އެހިނދު
 ތަ ވަންޙަކީމު ޢަީޒޒުވަންތަ  އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން  ވެ.އެއަންނާނެ

 ".ދަްނނާށެވެ ރަސްކަލާނގެކަން
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 ކާފަ ޮކޓަރީގައި އިްނނަވަނިޮކށް ކާފަ ދަރިފުޅު ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެ()

 ޢަލައިުކމް ކާފާ! އަްއސަާލމު އަސްމާ:

 ؟ލޯބިވާ ދަރިފުޅާ. ދޫްނޏަށް ކާންދީފިންތަ  ސަާލމު  އްވަޢަލައިކުމު ކާފަ:
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ލައްބަ އަދި ިބސްވެސް ނަގައިފިން، އަިދ ކާއެއްޗެހި އަޅާ އަސްމާ: 
 ރީތިފެންެވސް އަޅައިފިން. ،އެތި ސާފުކޮށް

ށް ކާފަ ކައިރިއަށް. ދަރިފުޅު ވަރަށް ރަނގަޅު. އާޭދ އަވަހަ ކާފަ:
 ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭނަްނ. ދަރިފުޅަށް
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ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ...  ڌ

 ڌ ... ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ޭތަކެތިޭޭވެފައިވާމަރުޭރައްބެވެ. އަޅުގެޭ ..." މާނައީ:
ޭކޮންފަދައަކުންކަންޭޭިދރުއްވަނީޭއިބަރަސްކަލާނގެ

 ަކލާނގެޭއެޭ.ދައްކައިފާނދޭވެޭމިއަޅާއަށްޭޭނގެއިބަރަސްކަލާ
ޭމާންވެޭއީޭކަލޭގެފާނުޭޭފަހެޭޭވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ޭ.ނޫނެކެވެޭދެްނނެވިއެވެ.ޭލޭގެފާނުއެކަޭޭ.ވަޑައިނުަގންނަވަމުތޯއެވެ
ޭހިތަށްޭޭމިއަޅާގެޭއެހެނެއްަކމަކުޭމާންެވގެންނެވެ.(އީޭ)މިއަޅާވަނީ
 "... ލިުބމަްށޓަކައެވެ.ޭފިނިކަންޭހަމަޖެހުާމއި

 ކާފައަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި.هللا  އަސްމާ:

 މިަފދައިްނ ދުޢާކުރެއްވިއެވެ.އަށް هللا ،ސަލާމް ޢަލައިހިއް  އިބުރާހީމް ކާފަ:
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هللا  ތަގަންނަވާނު އިބްރާހީމް ޢަަލއިހިއްސަލާމް އަށް އެނގިވަޑައި އަސްމާ:
 ން؟ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަ 

. هللا އެކަލޭގެ ެާފނަށް އެނގިަވޑައިގަްނނަވާ އާން، ަހމަަޔގީނުންެވސް ކާފަ:
 އެކަލޭގެފާނަށް އިރާދަކުރެއްވީ އެކަން ހަމަ ހަޤީޤަތުގަވެސް ިހނގާނެަކން 

  :އެަކލޭެގފާނަށް ވަޙީކުރައްވަނީ މިފަދަިއން. هللا ދައްކުވައިދޭން
 

 

 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ     ...ڌ

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  

 ڌ... ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 (٢٦٠ ابلقرة )سورة
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ޭފަހެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. އެކަާލނގެ ... " މާނައީ:
ޭެއޭޭދެންޭ.ހިއްޕަވާށެވެޭޫދންޏެއްޭޭހަތަރުޭކަލޭގެފާނު
ޭގެންނަވައި،ޭބާރުގެދަށަށްޭކަލޭގެފާނުގެޭޭއެއްޗެހި

ޭއަނެކައްޗާޭއެކަތިޭޮމޑުއްވައި،ޭކޮށްޓަވައި،ޭ)ކަތިލައްވައި،
ޭޮކންމެޭޭބައެއްޭއެިއންޭދެންޭ(.ހައްދަވާށެވެޭއެއްކުރެއްވައި
ޭެއޭޭދެންޭޭ.ލައްވާށެވެޭމައްޗަށްޭފަރުބަދަޔެއްގެ
ޭހިނދުޭއެޭ.ގޮވައިލައްވާށެވެޭކަލޭގެފާނުޭޭއެއްޗިއްސަށް

ޭއަވަހަށްޭޭއަވަސްޭައރިހަށްޭކަލޭގެފާނުގެޭއެއެއްޗެހި
 "... ވެ.އެއަންނާނެ
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ދެން އިްބރާހީމް ޢަލައިހިއްސަާލމް ަކންތައް ކުރެއްވީ  ،ކާފާ އަސްމާ:
 ކިހިނެއްތަ؟

އެކަލޭގެފާުނ އެކިވައްަތރުގެ ހަތަރު ދޫިނ ހިއްޕެވި، އަދި ެއދޫނިަތއް  ކާފަ:
ކަތިލެއްވުމަށްފަހު، ހުރިހާ ބައިތަކެއް އެއްކުރައްވައި، ކޮންމެ ބައެއްވެސް 

 ފަރުބަދައެއްގައި ބޭއްވި.
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 ކާފާ، ޫދނިތަކުގެ ބޯތަކަށް ކިހިނެއް ހެއްދެވީ؟ އަސްމާ:

އެކަލޭގެފާނުގެ އަތުަގއި ދޫނިތަކުގެ ބޯތައް ބެހެއްޓެވި. ދެން،  ކާފަ:
އެކަލޭގެފާނު ެއދޫނިތަކަްށ އައުމަށް ގޮވާލެއްވި، އެހިނދު އެހުރިާހ 

 އެތިކޮޅުތަކެއް އައި.
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  އިލާހުއެ ކަމަކަށް  އެންމެހާهللا! ސުބްޙާނަ  އަސްމާ:

 ެގންވޭ!ވޮޑިކުޅަދުންވަންތަވެ

އާން ދަރިފުޅާ، އެއްޗެއް މަރުވެ ކުނޑިތަކަކަށް ވުމަށްފަހުވެސް  ކާފަ:
އެއެއްޗެއް އަލުން ދިރުްއވުމަކީ އެކަލާނގެއަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ވެ ހިނގައިދޭ.ިހނދުޮކޅެއްގެ ތެޭރގައި އެކަމެއް  ުކޑައުނދަގޫ ަކމެއްޫނން. 

ނިުމނ ީ
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ުިފުހރްިސތުު

 

 

 ޞަފްޙާ  ލިޔުއްވީ  ނަން  ވާހަކައިގެ
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